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ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών
καλλιτεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σχετ.: 1. Τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής
εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων.
2. Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 " Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00
έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00." (ΦΕΚ 430/τ Β/05-02-2022).

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλείσθε όπως επικαιροποιήσετε τα
πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των
κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών
εκθέσεων αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κοινή Υπουργική
Απόφαση και τα παρακάτω αναφερόμενα.
Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, σύμφωνα
με τους ακόλουθους πίνακες Α και Β:
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Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1.Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην
ιστοσελίδα:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metraprolhpshs-enanti koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-thsmaskas-sto-plaisio-ths pandhmias-covid-19):
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία
οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε
συγκεκριμένα πρωτόκολλα που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των
τεσσάρων (4) ετών.
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2
τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους
και νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο είτε μικτούς, όπου δεν προβλέπεται
μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της παρούσας.
3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα
τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των
κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου και του
μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.
5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό στοιχεία
Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων του
Υπουργείου Υγείας που έχουν αναρτηθεί, αντίστοιχα, στις ιστοσελίδες:
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apoiogeneis-kai alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn
και
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshsenanti koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-xwrwnkata-th xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2.
2

Τα σχετικά μέτρα που εφαρμόζονται ανά πεδίο δραστηριότητας αποτυπώνονται στον
Πίνακα B που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αρχαιολογικοί χώροι,
μουσεία, κλειστά
μνημεία και χώροι
διεξαγωγής

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α. Λειτουργία κλειστών χώρων με τήρηση των
μέτρων του πίνακα Α.


Δυνατότητα λειτουργίας μόνο για πρόσωπα
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το
τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 και
3 του άρθρου 9.



Οι
επισκέπτες
εισέρχονται
κατόπιν
υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

εικαστικών και λοιπών
καλλιτεχνικών
εκθέσεων

Τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων που εκδίδονται
από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού και τη Γενική
Γραμματεία
Σύγχρονου
Πολιτισμού και αναρτώνται
στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού
(www.culture.gov.gr/el/annou
ncements
/SitePages/announcements.as
px.).

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 9, ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 9.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά
(17) ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά,
δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
(self-test) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου
9.


Επιτρέπονται οι ομαδικές ξεναγήσεις με
τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.

Β. Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων με
τήρηση των μέτρων του πίνακα Α.
Επιτρέπονται οι ομαδικές ξεναγήσεις με τήρηση
των μέτρων του πίνακα Α.
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Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και
τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η
χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός επισκεπτών ανά χώρο, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων
των παρευρισκομένων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και να
ληφθεί κάθε μέριμνα, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση ατόμων. Κάθε
χώρος θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει τον
μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω μέτρων, επιβάλλονται, ανάλογα με το βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. άρθρα 2 - 7 της
εν λόγω ΚΥΑ):

ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Ανοικτοί/υπαίθριοι
αρχαιολογικοί
χώροι,
μουσεία, κλειστά μνημεία

Μη τήρηση ειδικών κανόνων
σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρούσας και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα που εκδίδονται από
την Γενική Γραμματεία Πολιτισμού
και την Γενική Γραμματεία
Σύγχρονου Πολιτισμού

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες
τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον
δεν υφίσταται στην παρ. 1 του αρ.2 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ.
Στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού
προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το
αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στην
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επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
Στην περίπτωση παρουσίας σε αμιγή χώρο προσώπου που δεν επιδεικνύει
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9,
της εν λόγω ΚΥΑ αντιστοίχως, πέραν άλλων κυρώσεων, το όργανο ελέγχου προβαίνει
στην απομάκρυνση του ατόμου από τον χώρο.
Σύμφωνα με το αρ.9 της εν λόγω Κ.Υ.Α. διευκρινίζεται ότι:


όπου απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού, αυτό εκδίδεται μέσω της
ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/kor onoios-covid-19
ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό
στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.3607/21.1.2022 (Β’ 154) κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για
κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από
κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου. Όσοι ενήλικοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης
ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, τριών (3) μηνών από τη χορήγηση
της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν
λάβει και την αναμνηστική δόση. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται
είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά
μέσω της κινητής συσκευής του ατό μου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του
άρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251), κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή
συσκευή του ατόμου, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος
εκπρόσωπος της εκάστοτε επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) Covid Free GR, δια της σάρωσης του
κωδικού QR που αυτά φέρουν, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του
κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας δύναται να πραγματοποιείται και με απλή
επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά,
υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής
του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί
5

να γίνει από τα πρόσωπα του τέταρτου εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής
εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου 33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης
του κωδικού QR του εγγράφου. Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω
πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό που προέρχεται από τρίτη χώρα
(εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν
τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο
ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην
περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου, δεν
επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα
υγειονομικά πρωτόκολλα.


όπου προβλέπονται, ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό
COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72)
ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48)
ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το οποίο
χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αυτών: α) πρέπει να έχει
εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει
το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή
το διαβατήριο. Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό
COVID-19 πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την
πραγματοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov. gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα
edupass.gov.gr της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ/4/1.10.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επι κρατείας
(Β’ 4558), είτε μέσω της ηλεκτρονικής σχολικής κάρτας για COVID-19. Το
πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη
μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά
από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη
χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Η ισχύς
του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον
κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη του
επόμενου εδαφίου. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν έως
και τις 4.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες ανεξαρτήτως του εάν αυτά
εκδόθηκαν κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν
ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid
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test). Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια αρχή σύμφωνα με
την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην
ταυτότητα ή στο διαβατήριο. Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός
εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες
συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης,
τηρουμένων πάντως των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας
υγείας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την
ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής
του ατόμου είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021
κατόπιν αποθήκευσής τους στην κινητή συσκευή του ατόμου, τα οποία ο
αρμόδιος υπάλληλος, ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της εκάστοτε
επιχείρησης, ο εργοδότης ή το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021
Covid Free GR, δια της σάρωσης του κωδικού QR που αυτά φέρουν, με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας
δύναται να πραγματοποιείται και με απλή επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης
που το άτομο έχει αποθηκεύσει ψηφιακά, υπό τη μορφή εγγράφου, στην κινητή
του συσκευή μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 182 του ν. 4876/2021. Η
επαλήθευση των ως άνω στοιχείων μπορεί να γίνει από τα πρόσωπα του ένατου
εδαφίου μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής COVID Free GR του άρθρου
33 του ν. 4816/2021, δια της σάρωσης του κωδικού QR του εγγράφου.
Εναλλακτικά, εφόσον τα ανωτέρω πιστοποιητικά επιδεικνύονται από αλλοδαπό
που προέρχεται από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα πρόσωπα του
προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα πιστοποιητικά αυτά σε έγχαρτη μορφή με
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
Στη δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου των
ανήλικων, σύμφωνα με την παρ. 3, προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη
έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή
κηδεμόνα κατά την επίδειξη της δήλωσης. Οι προβλέψεις της παρούσας ως προς την
υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης
διαγνωστικού ελέγχου ή δήλωσης αυτοδιαγνωστικού ελέγχου δεν καταλαμβάνουν
ανηλίκους έως τη συμπλήρωση του τετάρτου έτους της ηλικίας τους.
Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και
επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, και για το λόγο αυτό
πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την
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Υγείας

στη

διεύθυνση

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτισμού
Συν.: ΦΕΚ 430/τ.Β΄/05-02-2022
Γεώργιος Διδασκάλου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς ενέργεια

1. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων
Προγραμμάτων
2. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
4. Όλες οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
5. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.

και

Εκπαιδευτικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς κοινοποίηση

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού
Γ.Δ.Α.Π.Κ.
Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Ο.Δ.Α.Π.
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